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ةينه ليعامسإ 

ينيطسلفلا انبعش  ىلإ  تاكيربتلاو  يناهتلاب  ةينه  ليعامسإ  سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  يسايسلا  بتكملا  سيئر  مدقت 
.كرابملا ىحضألا  ديع  لولح  ةبسانمب  ةيمالسإلاو  ةيبرعلا  ةمألا  ءانبأو  اهجراخ ، يفو  نيطسلف  ضرأ  يف  طبارملا 

انبعشل ةعنمو  ةوقو  ةكربو  ريخ  ديع  هلعجي  نأ  ىلاعتو  هناحبس  هللا  نم  ةينه  ىنمت  كرابملا ، ديعلا  لولح  ةبسانمب  هل  ةملك  يفو 
دجسملا باحر  يف  هللا  انعمجو  نيطسلف ، يف  اهتاسدقم  تررحت  دقو  انتمأ  ىلعو  انبعش  ىلع  ةمداقلا  دايعألا  يتأت  نأو  انتمألو ،

.نيدماحلا نيركاشلا  نيرصتنملا  نيحتافلا  ةالص  هيف  يلصن  كرابملا ، ىصقألا 

يتلا ةيلوطبلا  ةيداهجلا  ةمحلملا  دعب  انيلع  رمي  يذلا  يناثلا  ديعلا  وه  اذهف  رصنلا ، ديعو  رحنلا  ديع  ناديع ، انديع  نإ  ةينه  لاقو 
.ديعلا اذهو  رطفلا  ديع  يف  ىلاوتت  اهلوصف  تناك  سدقلا ، فيس  ةكرعم  يف  انتمواقمو  انبعش  اهرطس 

نأب اًهونم  ةيجراخلاو ، ةيلخادلا  داعبألا  لك  ىلع  ةكرابملا  هلالظب  ىخرأو  نادجولا ، يفو  ناهذألا  يف  رقتسا  رصنلا  اذه  نأ  حضوأو 
قيرط يه  تناك  اًمئاد  تايحضتلا  نإف  يعرشلا ، يداهجلا  يناميإلا  قباطتلا  اذه  امهنيبو  رصنلا ، ديعو  رحنلا  ديع  وه  ديعلا  اذه 

.تاراصتنالا

نأ ىلإ  اريشم  داهجلاو ، ةداهشلا  ةمأ  مالسلا ، هيلع  ميهاربإ  انديس  ةنس  ىلع  تضم  ةيفينحلا  ةيدمحملا  ةمألا  نأ  ىلإ  ةينه  تفلو 
.ةمألا هذه  ىلإ  يمتني  ينيطسلفلا  انبعش 

ىحضي سدقملا  تيب  فانكأ  يفو  سدقملا  تيب  يف  نيطسلف ، ضرأ  ىلع  ءادفلاو  ةيحضتلا  كراعم  بلق  يف  ناك  انبعش  نأ  دكأو 
ىلإو هضرأ  ىلإ  انبعشل  ةدوعلا  قح  اهتمدقم  يفو  قوقحلا ، ةداعتساو  تاسدقملاو  ضرألا  ريرحت  لجأ  نم  هتويبب  هدالوأب ، هلامب ،

.هنطو

خيراتو ىرجم  يف  لوحت  ةطقن  كش 
ّ

تل يتلا  سدقلا  فيس  ةكرعم  لوصف  شيعن  انلز  ام  اننأل  رحنلاو ، رصنلا  ديع  ديعلا  نأ  ةينه  نّيبو 
.اًينمأو اًيسايسو  اًيركسع  نايكلا  اذه  بلق  يف  لزالزلا  هبشي  امب  تخرأو  ينويهصلا  ودعلا  اذه  عم  عارصلا 

سدقلا فيس  راصتنال  اًدادتما  رصن  ديع  هربتعا 

كرابملا ىحضألا  ديعب  ةمألا  ءانبأو  ينيطسلفلا  انبعش  ئنهي  ةينه 
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، يسايسلا لمعلا  عقاو  نمو  ةيسايسلا  ةبلحلا  نم  وهاينتن  جورخ  سدقلا  فيس  ةكرعم  جئاتنو  اياحض  نيب  نم  نأ  ىلإ  ةينه  تفلو 
.ههجو يف  دترتس  اهارن ، يتلاو  نايكلا  اهشيعي  يتلا  ةيلخادلا  تامزألا  هذه  نأ  ىلإ  اهبنم 

هتميزه ىلع  ةيطغتلل  ةلواحم  مايألا  هذه  يف  سدقلا  يفو  كرابملا  ىصقألا  دجسملا  يف  لالتحالا  هب  موقي  ام  نأ  ربتعاو 
نع ةديعب  تسيل  سدقلا  نأ  ةيبهذلا  ةلداعملا  ةمواقملا  هلالخ  نم  تخسر  يذلا  ميظعلا  راصتنالا  اذه  نم  لاني  نأ  ثباع 

ً
ا لواحيو 

.ةكرابملا ةمواقملا  هذه  ىمرم 

ءانبأ عم  بنج  ىلإ  اًبنج  اهنع  عفاديو  اهيمحي  ةٌيوق  ٌعارذ  اهلو  عردو ، فيس  اهل  سدقلا  نأ  ىلع  يسايسلا  بتكملا  سيئر  ددشو 
.لتحملا لخادلاو  ةفضلا  يف  انلهأ  عم  ىصقألا ، دجسملا  تاحاس  يف  تاطبارملاو  نيطبارملا  عم  انبعش 

ةزغ يفو  ةفضلا ، يف  مهناوخإ  عم  ماحتلالا  يفو  سدقلا  نع  عافدلا  يف  ةيلوطب  ةمحلم 
ً

طسو 
ّ

اور اولّجس  انبعش  ءانبأ  نأ  حضوأو 
.ةكرابملا نيطسلف  ضرأ  جراخ  يفو  تاتشلا ، عقاوم  يف  امك 

نل عارصلا  نأب  تدكأ  سدقلا  فيس  ةكرعم  نأ  ىلإ  اًريشم  سدقلا ، يف  انلهأ  عمو  انسدق  عم  اهدهعو  سامح  مازتلا  ةينه  ددجو 
.هيلع ناك  ام  ىلإ  دوعي 

يهو نيدهاجملا  ةلبق  يه  يتلا  سدقلا  نكلو  ناكملاو ، نامزلا  ديدحت  ىلع  ةردقلاو  ةردابملاو  ةأدابملا  كلمن  نيذلا  نحن  لاقو :
ةيجيتارتسا كلذ  يف  امب  انتايجيتارتساو  انتاسايس  بلق  يفو  انمامتها  بلق  يف  ىقبتس  ملاعلا ، رارحأ  زمر  ضيأ 

ً
ا يهو  انتدحو  ناونع 

.ةلسابلا ةكرابملا  ةمواقملا 

.اهفانكأ يفو  اهلوحو  سدقلا  لخاد  يف  انتاسدقمب  ثبعلاو  ىصقألا  دجسملل  ماحتقالا  براجت  رركي  نأ  نم  ودعلا  ةينه  رذحو 

، ءادفلاو ةيحضتلا  عقوم  يف  اًمئاد  اونوكي  نأو  انتمألو ، انبعشلو  انتيضقل  ةعفار 
ً

اونوكي  نأ  مهردق  ةزغ  عاطق  يف  انلهأ  نأ  فاضأو 
.مهتمأو مهبعش  ءانبأ  دنع  ةيلاع  مهتناكم  تناكو  اهيف ، متنأ  يتلا  ةنامألا  رادقمب  اًيلاع  ناك  مهردق  نأ  انيبم 

يتلا هتامازتلا  نع  عجارتي  الأ 
ّ
ودعلا  اذه  ىلع  ضرفن  راصحلا ، رسكن  رامعإلا ، ديعن  هبناج ، ىلإو  هعم  سامح  نأب  انبعش  ةينه  نأمطو 

لمحتنسو كلذ ، نع  قلطم 
ً

ا ىلختت  نل  اهنأ  ادكؤم  ينيطسلفلا ، انبعش  مامأو  ةمواقملا  مامأ  ءاطسولل  اهاطعأ  يتلاو  اهمدق 
.ةزغ يف  انلهأ  مكلجأ  نم  ةلماكلا  انتايلوؤسم 

نع عافدلا  ءادهشو  سدقلا ، فيس  ةكرعم  ءادهش  مهرخآو  نيطسلف ، ضرأ  مهمدب  اوّور  نيذلا  راربألا  ءادهشلا  ةينه  ركذتساو 
ةرباصلا ءادهشلا  لئاوعو  ءادهشلا  يلاهأل  ةيحتلا 

ً
السرم  ةكرابملا ، نيطسلف  ضرأ  نم  ٍبارت  ةرذ  لك  نعو  ىصقألا  نعو  سدقلا 

.ةبستحملا

انكارح بلق  يف  لاطبألا  اهيأ  متنأ  ينويهصلا ، لالتحالا  نوجس  يف  لساوبلا  انارسأ  عم  اندهع  ددجن  لاق : ىرسألل  هتلاسر  يفو 
.تاطحملاو لحارملا  لك  يفو  تاهبجلا  لك  ىلعو  يداهجلاو  يناديملاو  يسايسلا 

نعو اهبلاطم  نع  عجارتت  نل  ةمواقملا  نأو  ىلوألا ، رارحألا  ءافو  ةقفص  يف  امك  تباث 
ً

ا نوكيس  سامح  فقوم  نأ  ىلع  ةينه  ددشو 
.سوؤرلاو تاماهلا  يعفار  ءامرك  ءازعأ  مهيلاهأ  ىلإ  اودوعي  نأو  هللا ، نذإب  مهريرحتو  ةديدج  ةقفص  زاجنإ  لجأ  نم  اهطورش 

اوفقو مهنأ  نيبم 
ً

ا لالتحالا ، عم  انعارص  خيرات  يف  ةديجم  تاحفص  لجس  ةلتحملا  نيطسلف  لخاد  يف  ينيطسلفلا  انبعش  نأب  هونو 
.ناكم لك  يفو  ةزغ ، يفو  ةفضلا ، يفو  سدقلا ، يف  مهلهأ  بناج  ىلإ  ءايربك  لكبو  خومش  لكب 

نع عافدلا  يفو  سدقلا  فيس  ةكرعم  يف  ةمواقملاو  دومصلا  فرش  ىلإ  اًيفاضإ  فرش 
ً

ا متنكو  ةميظع ، ةحول  متنك  ةينه : لاقو 
.ةكرابملا نيطسلف  ضرأ  بارت  نم  ةرذ  لك  نعو  ىصقألا ، دجسملا  نعو  حارج  خيشلا 

ودغتس تاتشلا  عقاوم  لك  يف  انلهأ  نأ  انيبم  ايفارغجلاو ، خيراتلاو  ةيوهلاو  ضرألا  نيطسلفلو  مهل  ةيفو  ىقبتس  سامح  نأ  دكأو 
.دادجألاو ءابآلا  ضرأ  مهنطو  ضرأ  ىلإ  ةدوعلاب  ةقيقح  مهمالحأ 

نأ ىلع  اددشم  اننادجو ، نم  الو  ةدوعلا  حاتفم  اندي  نم  ت 
ُ

طقس نأ  نكمي  ءوجللاو ال  ريجهتلاو  ةرجهلا  نينس  لك  نأ  ىلإ  ةينه  تفلو 
.لبقتسملا يف  الو  رضاحلا  يف  ال  جراخلا ، يف  الو  لخادلا  يف  ال  انبعش ، ت 

ُ
مزل ةلطاب ال  تايقافتا  قحلا  اذه  سمت  يتلا  تايقافتالا 

ىلإ تفقو  اهنأ  احضوم  ةيمالسإلاو ، ةيبرعلا  هتمأ  قمع  ىلإ  يمتني  اهجراخو  نيطسلف  لخاد  يف  ينيطسلفلا  انبعش  نأب  هونو 
ةفرشمو ةئيضم  ٍتافقو  ضيأ 

ً
ا اولجس  نيذلا  ملاعلا  رارحأل  ضيأ 

ً
ا دادتماك  نيطسلف  بناج  ىلإو  ةمواقملا  بناج  ىلإو  سدقلا  بناج 

.سدقلا فيس  ةكرعم  لالخ  يناسنإلاو  يملاعلا  ريمضلل 
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